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Není proto divu, že firma boduje také na
nejbližších, evropských trzích. V současné době
je ARAKO, jehož domovským městem je Opava, nej-

větším dodavatelem armatur pro projekt dostavby
třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Mochovce,
kterou vlastní Slovenské elektrárne, a.s. „Finanční
objem našich dodávek převýší 20 milionů eur, tedy
cca 480 milionů korun. Je to náš největší a současně
teritoriálně nejbližší kontrakt,“ upozornil generální ře-
ditel společnosti ARAKO Rovshan Abbasov.

Dlouhodobé reference v jaderné energetice
Český producent byl v soutěži na dodávky ar-

matur pro Mochovce jasnou volbou. Projekt získal
především díky referencím, které má z 80. let 20.
století z dodávek pro první a druhý blok sloven-
ské jaderné elektrárny a také díky pozici subdo-
davatele pro domácí Dukovany a Temelín. „Sou-
časně jsme byli schopni garantovat, že přímo na
míru Mochovcům konstrukčně navrhneme a dodá-
me speciální regulační vlnovcové armatury pro za-
dané parametry,“ říká obchodní ředitel společnosti
ARAKO Milan Martínek. Jeho kolegové se úspěšně
vypořádali také s výrazným posílením bezpečnost-
ních parametrů elektrárny. „Zvýšily se požadavky na
kvalifikaci a bezpečnost, pro vyšší parametry byly
z naší strany dodány návrhové a kontrolní výpočty
a provedeny příslušné zkoušky v ÚJV Řež,“ připomí-
ná M. Martínek práce, které předcházely loňskému
zahájení dodávek na Slovensko.

Mimořádný důraz na bezpečnost
Mimořádný byl také rozsah dokumentace

a jejího schvalování. Společnost ARAKO splnila
rovněž nadstandardní záruční doby – ty pro do-
davatele armatur představují celkem až 5 let

záruky, a s tím souvisejících servisních služeb.
Příslovečnou třešničkou na dortu jsou pak no-
vé nátěrové systémy armatur, které mají lepší
pevnostní, a tím i dekontaminační vlastnosti
a teplotní odolnost. Současně je v nových blo-
cích jaderných elektráren dodržována nutnost
barevné diferenciace různých potrubních systé-
mů včetně armatur.

Česká štika v globálním rybníce
Společnost ARAKO je významným výrobcem

armatur jak pro jadernou, tak pro klasickou energe-
tiku, chemii, petrochemii, plynárenství a tepláren-
ství. Ventily, šoupátka, kulové kohouty a filtry,
solenoidové rozvaděče a další produkci vyváží
do 25 zemí. Vlastníkem společnosti ARAKO je
skupina Atomenergomash, strojírenská divize ru-
ské státní energetické korporace Rosatom. Její zá-
sluhou nyní česká společnost prochází rychlým roz-
vojem, který nejlépe reprezentuje letos zahajovaná
investice v hodnotě zhruba 150 milionů korun
do nového výrobního zázemí v Opavě. I díky ní
už ARAKO pomýšlí také na další dodávky pro jader-
nou energetiku ... A ve hře zdaleka není jen dostav-
ba našeho Temelína.
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ARAKO: Dvorní dodavatel armatur 
pro JE Mochovce
Z padesátileté tradice těžící moderní partner pro energetiku, plynárenství, těžební, chemický a petrochemický průmysl míří k dalším dodávkám pro
jádro. Společnost ARAKO, spol. s r.o. má renomé, které si vybudovala za pět desítek let své existence na pěti kontinentech světa, kam dodává špičkové
průmyslové armatury. Jejich kvalita je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací a je mimo jiné doložena schopností vyrábět a dodávat
armatury pro primární okruhy jaderných elektráren po celém světě. 
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